
                                                                 
    

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB 
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb sítě FPOnet uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích) dále jen „Smlouva“, mezi: 

 
FPO s.r.o. 

Blansko, Smetanova čp. 299, PSČ 678 01, IČ 25319931, DIČ CZ25319931 
zastoupená Veronikou Dobiáškovou na základě plné moci 

kontakt: telefon 516 418 763, technická podpora 777 738 453 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
a 
 

Jméno:         Datum narození:  

Adresa:      

Telefon:       E-mail:  

Ověřovací kód: 
 

(dále jen „Účastník“) 

 
I. Předmět smlouvy 

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytovat Účastníkovi telekomunikační služby v rozsahu a za podmínek 
uvedených v této smlouvě, jejích přílohách a Všeobecných podmínkách, poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací společností FPO s.r.o. (dále jen „Všeobecné podmínky“). 

 
II. Specifikace služby 

Tarif:      Rychlost**:  Mb/s   Agregace:  

Zařízení***: viz. dodací list   Instal. poplatek:                     Veřejná IP:  

Odběrné místo:        Datum spuštění:  

 

* Během platnosti smlouvy může Poskytovatel změnit specifikaci tarifu v parametrech: rychlost – pouze zvýšit. Změnu 
tarifu, přesně přechod na nižší tarif, provede Poskytovatel na základě podané žádosti Účastníka a to nejdříve po uplynutí 
smluveného závazku na dobu užívání služby. 
** Jedná se o tzv. maximální a inzerovanou rychlost stahování. Bližší informace týkají se rychlosti stahování a vkládání dat 
(včetně specifikace běžné dostupné rychlosti a rychlosti minimální) týkající se sjednaného tarifu jsou obsaženy ve 
Všeobecných podmínkách.  
***V případě vyplnění dodacího listu na „Zařízení“, bylo Účastníkovi bezplatně zapůjčeno koncové zařízení (dále jen 
„Zařízení“) a podpisem této smlouvy potvrzuje Zákazník jeho převzetí. Zapůjčení se řídí podmínkami Poskytovatele a 
náležitou akční nabídkou. Zařízení je majetkem Poskytovatele a při ukončení této Smlouvy nebo při snížení měsíční ceny za 
službu je Účastník povinen nepoškozené Zařízení vrátit zpět Poskytovateli. Pokud nedojde k navrácení je Poskytovatel 
oprávněn vyfakturovat pořizovací cenu Zařízení. 

 
III. Cena služby 

Frekvence plateb* 

⃞    Měsíční    ⃞   Čtvrtletní (sleva 3%)   ⃞    Pololetní (sleva 5%)  ⃞   Roční (sleva 8%) 

*Slevy nelze sčítat ani nijak kombinovat. Slevy na předplatné není možné uplatnit u tarifů pro seniory (65+) a ZTP (tj. Sympaťák S, Svišťák S).  

Níže specifikovaná cena za službu bude fakturována dle zvolené frekvence plateb (daňový doklad vystavován k 1. dni v 
měsíci a to vždy za zvolené fakturační období) a to dle fakturačních údajů (číslo účtu 86-1171410287/0100, variabilní 
symbol, datum splatnosti) uvedených na příslušném daňovém dokladu. Měsíční zasílání daňových dokladů může 
Poskytovatel nahradit zasláním ročního předpisu plateb, s čímž Účastník podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 
 
Cena:     ,- Kč       



                                                                 
    
 

IV. Vysílání IP TV 
Poskytovatel svým jménem na účet společností sledovanitv.cz s.r.o, IČ 01607910, se sídlem U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 
616 00 Brno (dále jen „Provozovatel TV“) umožní Účastníkovi přijímat kabelovou televizi nebo jinou formu služby televizního 
a rozhlasového vysílání v digitální kvalitě s využitím kabelové televize nebo technologie IPTV (Internet Protocol TV) 
nabízenou Provozovatelem TV a šířenou zejména prostřednictvím datových digitálních okruhů Poskytovatele. 
Účastník bere na vědomí, že poskytovatelem Vysílání je vždy Provozovatel TV a podmínky Vysílání se řídí vždy Všeobecnými 
podmínkami Provozovatele TV. 
Vysílání je Poskytovatelem nabízeno jeho jménem a na účet Provozovatele TV, kdy se Účastník stává přímo klientem 
Provozovatele TV a Poskytovatel je oprávněn inkasovat od Účastníka cenu za Vysílání sjednanou níže a uhradit ji 
Provozovateli. 
 
Název balíčku:     Cena: 
 
Výše specifikovaná cena za Vysílání bude fakturována měsíčně (daňový doklad vystavován k 15. dni v měsíci a to vždy za 
aktuální měsíc) a to dle fakturačních údajů (číslo účtu 86-1171410287/0100, variabilní symbol, datum splatnosti) uvedených 
na příslušném daňovém dokladu. Měsíční zasílání daňových dokladů může Poskytovatel nahradit zasláním ročního předpisu 
plateb, s čímž Účastník podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 
 
 

V. Závěrečná ustanovení 
• Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, kterou lze vypovědět bez udání důvodu ve třicetidenní lhůtě, přičemž den 
podání výpovědi se do tohoto počtu dnů nepočítá. 
• Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Všeobecnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
• Poskytovatel v souvislosti s realizací smluvního vztahu zpracovává osobní údaje Účastníka. Podrobné informace o 
zpracování osobních údajů Účastníka Poskytovatelem spolu s poučením o právech Účastníka je uvedeno v samostatném 
dokumentu, který je přístupný na internetových stránkách Poskytovatele http://fpobk.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.  
• Pokud dojde k rozporu mezi smlouvou a Všeobecnými podmínkami, má přednost úprava obsažená ve smlouvě. 
• Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Po jejím podpisu každá smluvní strana obdrží 
vyhotovení. 
• Právní vztahy v této smlouvě neupravené, ale z ní vyplývající, se řídí českými právními předpisy, zejména pak občanským 
zákoníkem a příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o telekomunikacích v platném znění. 
• Pokud Účastník složil kauci v hotovosti, bude mu navrácena po řádném ukončení služby. V tomto případě musí být 
všechny závazky Účastníka vůči Poskytovateli splněny. V jiném případě je Poskytovatel oprávněn tuto kauci použít na 
uhrazení závazků Účastníka. 
 
 
Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem a na účet Účastníka.      ANO  NE 
 
Prohlašuji, že jsem převzal Všeobecné podmínky a plně rozumím jejich znění, které se zavazuji dodržovat a též prohlašuji, že 
jsem převzal příslušné materiály a informace týkající se provozu sítě FPO s.r.o., které beru na vědomí.  ANO  NE 
 
Prohlašuji, že souhlasím s instalací provedenou technikem Poskytovatele.    ANO  NE 
 
Prohlašuji, že před uzavřením Smlouvy jsem převzal Shrnutí smlouvy.    ANO  NE 
 
 
V Blansku dne:  
 
Poskytovatel:        Účastník: 


